
si tual situação continuar, a cri e

proporçõe epl et' Palpitante
�. pelo illduslrial Fritz L�ren!, siibre O:

ssu ir'
Irevista conced a a este jtlr...,
problema da produçãB�

J A sscassês de produção, como já s alientamos é a razãO Itip'l da tremenda crise que. está Ievan 'o o trab.dhadcr bra
OJ á condição de semi�irld;gprite. .

I
c Ao discorrersôbre o assunto, na nessa modesta função de �
.. list.ls provincianos, está claro, não pretendemos resolver um

)ema de tal envergádura, Nessa missão é outra Procuramos,
i1mente, esclarecer a verdadeira cama das nossas aflições,
t da que não tenhamos por aqui a ilusão de que com as

�s medidas de em�rgencias postes em pratica pelas autori
tS a situação valte a se normalizar,
; O combate ao «cambio negro e aos exploradores em geral,
t= que ba.·s.tao.te.D.. ecessários, não. re.solverá o problema. Tem:
f:ito dos paliativos DOS organismos doentes, que aliviam a

(mas não curam orna!.
. -----------...:: --'.<.:.�-----

� P�rtanto, .ca tarefa. .de esclarecer o povo sobre os assentos O afl"cQto das CíÍspi,.aç&ê� do V�le do !���1;ilf
-mais de perto lhe tnteressam. e juto que procuremos co- --__,,..._�------..,.....,----��.���-���----

l�er a opinião daqueles que estão em condições de da-la, IJLUMítNAU ,l'er�a-Ielrn 27 �e Agosio de 19�G • Dr. !thiUee 3�lsini Dirutor RASpúl',"'''O! • ADIl XXII· N. 190

; Com estê propósito, tratamos de entrevistar, em sua resí-

�,,�ia, em Timbó, o acatado inlustrial' sr. Fritz J ore nz, figura
� ?roeminêócia em nossos círculos

.

económicos. Tratando-se de

_ �e,$tudioso dos problemas pátrios, seu ponto de vistã é, por
minesmo. bastante valioso.
'''1'Recebidos com fidalguia,pelo inziustri I em apr êço, Io�o.,o
iramos da nossa missão, O sr Fritz .r , orenz acolheu a Ideia

! simpatia prontificando-se :.t responder no�sa: pergunt�s i Rua Piaui. 11 li 15 -Fone, 1123
: Indagamos. então' qual a seu ver, a causa prinCIpal da crise

I·· B L tI M E NAU
atravessamos;

I _.--+-; _

O
.

I � I Domlngn últímo día 25 á'" rum no desastre, Eram eles
,-« motivo, respondeu nos o entrevistado, encontra-se An IDeiem neste DI t\ li ln '.J.

["
.' _"

.amenta na falta de produção. Enquanto a população au-
< 3 horas da tarde, um svlâ« o ptluro Instrutur OrlandO Cu-

l,tou muito nos últimos a tos, a produção ficou no que estava, .

, ' , ,

de treinamento que Ílizitl rua- n hu, de 30 81.1<.18 de idade.
ínuindo mesmo, seado que qualquer pessoa de bom senso nos VOlls e LUIZ!neJ nobres sôbre o aeropcr t . de que se achuvu de passegeru
e C compreender s so.» Itnji,i entrou r epenuuameut- por Hlijlli procedeure da C11:-
: Indagamos, a seguir, sôbre a causa que mais teria contri- Casa Dalfovo em"plJ.rtifu�u"t) veio �e e�eolJ-íP"ai Feueral e com destino
lo para o estaclooamento da produção, enquanto as neces- tro ao s óto. pspstlfauQn-'r- a Cvxias, no H. G. do Sul e o

des cresciam.
. 'I

Rua '5 Nov. 1393 Seus dois ocupantes per, ce Ú, Fernando Ví e ir o, de '�n
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'!DOS de idf,,;Je, filho do H,-« zaeu ve
..

r, red.arguiu o sr. Fritz orenz, a nxaç, 0, o �.=""''';;� .Ao meu bom amigo Iodo ::�d.� --�
__���-X·�:-;;-,7••-.,·lh t h 1 �

ti
- J Undr;ll,} Vieira, morador na-a o em o o

...
-ras

..pua
o O

per.
ariado const tie a. princrpa

I
: ...lI1edeuos, que me tem honrado :)

ia do fenómene.Cumpre-me, eurrerpcto, afirmar que não pre: com auc estima, :{ vlstnha ci·jade onde se di: U
.

d J
.

1 di • ./ o (jP&l:Ls(I'(:,/0 eon e,nar as. eJ.s tra,ba llHas, Apc�ofrancamente as me l-j t: E" P R· E C I S O R· E II G I II ;, O trtstí sstmo acontccimen-que abrigam o operarro cor.tra ao intemperanças da scrte, : 1:.. n :(
:0 a obrigatoriedade do seguro Lontra i cidentes, a criação

\ : !) iO fui prase n ef ado por di ver-

institutos de prevideneia ecc s
. I�-...:;'·..:.;v::.�::.:;.."�:;..:.:.::.:.:� p, C,.ALLENDE �

.

..:.:..:_;.;. sas p,S8n,>s que se achavam

Mas, de que modo a instituição das o'to .horas de serviço I O c(Jmu�lsmo· �U$SO, <{,ue l(1gro�� iniil�1'8çlío, hlibil ó': 110 a.'t'oporlo, incillsivel peb:t,
a a falta de produçeo? __ Indagamos lenta, em varI'lS nr1çoes da �urop'l e 'H Amenca, ''1PI'',V81- 8rt:!. !{Ilth PL\110ch, fUi1c:onH-

. - . -' la-Be d(.l e08('jv da atual crise eC!l[)ôOliclj-[I!HHlC{�ira mutl- ria da Cl'mpf113hia Loreüz,
.

- '�Com o decréscimo n-as horas'de s�rviçó. respondeu. nos, diai plira. �(Jgt'dr os seu� subversivos e iugubres intuit<Js. dtíbta cid!:lde. que se encou

ldustria, Pi:lra manter o. niveI da.sua ;pt:odu.âo teve que au- A herotca e nnbre Espaohf!, vitima Ih muito, ih in- trt\Vfi em lt'ljaí em visita a

. ..4\ ;�;tar () nuorero dosseus tra:b1!hadore�{ e estes f�rarn, atraídos sidioSti C1intamÍflução sovielicll, foi A pilUleiril naçãu laUnlí p. IHogS de sua fGImiHa, Ai)
- ��favoura. que entrou a produzJr menos. Mas, nao fOI apenas conBligl'adl! pele comunÍoHnl) anarqnico, que vis'i (} pl'uno 8" vMinear () trágicf<1 Rei

a industria que .atraiu o trabalhador ['ural, O df.'scabidJ aumento teriel}!'oso do impetll'ilism ) d� MosclJ u. .jeple esse testemunha, qUd
no numero di! funcionarios púbiicos tlmbe,rn contribuiu, embora A Espanha vinh.,. na muito tempn, sentiu trabl1hada ae encontrava nJ camp\!,
indiretamente pótr:1 esse fim. E' que considera"e] numero de pelos elemelltoB ocultos dos sov�ets, A pl'och:lm'lçã,n da c,;rrelJ írnedtiJ.tamente pars I)

pessoas que exerciam suas atividades em outros setores, léva·ios H.epublica, g"guidtl. de v!o}l>ficias contra o dirEf'Hu {te pro- iOClil ünde o avíã() tíuh-t
á condição de servidores publicos, deixara'Jl ci&.ros abertos nas priedl:H1e e confri1 08 da libeedade de caDscierfció; C('olrl:l lomb,Go, 6uxIHando üS prt
antigas funções: Estes claros t V'�rarn q"e ser pr�enr.hi-Jos tambem lustituto8 b:'lleméritos ('uj 1. historIa. constitui capitulo Ite SlHHeG ar tarefa de retin r
com h( m:IlS cesví dos d, Lvc:ura, uni re .rva rle braçJs que e aoS gloria dii propria i1lição e e"ntra os mais sagrados dirüitos os dois infelizes pilotos d·j

Isso fatalmente resultou em queoa na produçào dos gene- tradicionais do pbi�: - li proclarnaçao da república, 1I1C;)[- iHte1'�Or do aVia0, Ambuti
rés de primeira necessidade e em seu consequente encarecimento. tív!1d.a pelos ex�r'..mistfi§ de todas as côres, constHUIs, Sfm h!1viem sOlrillo €smagamen
Atora isto, a tendencia :10 bom 0perario. agora, é de St' tornar li menvr duvida, iDCO[Jrun!�lvel vitori� -.;0 comunismo in!er- to em dh'ersas partes do

negligente em seus. afazeres, visto que, COkCétdo �elas leis em IH.lCiü081, QU>3 Hob O euiemísm'l de p!'olet8I'iRdf, ou reinvidi- corpo. 6p.vdo que o piloto
igualdade de condiçôes com o trabalhador tnélhll1flro. não procu- cação 1� proh-tllris. visava como visou a ordr.ID scciat enlão Orlandú Cunln teve morte íns.
r::t ID3.is aperfeiçoar-se e'TI seu mistér, conquistando com seus es- 1'6tnall e, tantan",a Seu como1nh�iro vi

fot:ços condiçf)es de vida mais f"vcraveis», MIrem-se as demais naçàefl nó 8xf>mplo da ESp'-,nhli I veu ainda por algum 'I!; ho.ras,
Po(:e nos cit r um exemplo que ilustre a hflrmativa ?- In. onde, li tatlc<l comu:Ji'!tR COnt;lSt!U, priucipHlmente, ü!ll d;s faIeceuio a canJinho do hosqltdI.

dagamos tl:lDciar e BeparlH' ti oaçã�} gloriosa fI" pude t' �nicn. que Este ultimo era casado, Si 0'10

-«Sim, COLheço uma industria de fiação em Toinvi�e, (jn�e pela tHJIi atuação direttl nas cO;1scieociat! e pelo j liflln�(. que sua esposa se enc\mtra no

a produção de fies em, 1944 era de 3'J� ton,elad,as. Em 1945 caIU r Bobrena�ul'I:il, de que del'frUlt\.; peios preceitos cltilllrio1Hi(;)s Rio de Jaü, iro em companhia
para 250 e neste ano e provavel que oao va alem de 22;), sem 1t< obeduHlcla, ordem e dlselpllf1/l que pruclam,), con8UiUlU de uma f.l�i[lha que possue a?e-

que o número de operarios fosse 1 e Juzj��o», ° luriqlo' o o apoio oattlrtll de quem queria obstar li IHld.f- n- s del n.l(�3ES de idade,

Entretanto, objetamos n65, em países COnlO a Illglalprra. quia comunista,
.

.

Orlando Cunba, que pilotava
Estados Unidos, França e Alemanha existiu ou ex's':e a lei das E no BXeinp!o espanhol colham incentivos pRra pl'e. o aparelho, chE.gara em ltajaí

.
qito horas de serviço sem que a produção decaísse.

.
venir, com tempo, o m�1 que o comuniS1D'j Ufi8!qnic·u tlim- na última qu"rta-feira. procedeol-

�d.:\; -«E' que, explico? o sr. Fritz Lorenz, a lei nes,ses, palses lJ"m DOS tenta faze� lançtmdo, aos POUCOt", us seus ten te da Capital da Republica e

v1Sava dar trabalho a mIlhões de desempregados_ DimlOUla-se a� laCU los !lO m aso rals.
.

preteLd\d seguir viag�rn na ma

horas'deserviços de unspara se dilr trabalho a outros, AqUl Oponham os dirigentes p:ro�qgand6 á propftganda. nhã de ôotem para Caxias, onde

da·se justamente o contrario. Não na reSf'rva 'ie dfsemprega:Jos contra-veneno 1;10 venello, e, mais diretsmente tolham os ia servir como instrutor do

Jc;,A industria, para evitar o decréscimo de SUA produção com a passos liOS que visando 8 subversãG das IlOSStiS 1(,i'3 e �io8 Aero (lube locai. O Destino,
----*di:ninuição das horas de trabalho teve que aumentar o quadro nossos costumes - merecem e devem ser tr8tados cumo J entretanto, aiõsim não o quiz,

de operarios, atrétiodo trabalhadores do campo, com prejuizo des- i;]óividuos fóra da lei. I arrehatando-o desta vitia no fu-
se sdor».

.

A habilidade cttl propaganda stlvietica, consipt(� em, ne;;.to desastr-:l.
acenar á classe social menos fevorecicla, divulg'wdG ex O sepultamento das duas vi-

- Indagamcs. então, qual::. seu ver, o modo adquado para úlusivameote, 3spetos ecooomicos dlJutrint.riüs e ocultanrio tima.; realizou-se omem á tarde,
que a situação volte á normalidade, \) hurror do despotfsmo russo, cujo povo mais eRCfH vidado sendo COllsideuavel o uumero de

-«Penso, disse o sr, Fritz Lorenz, que o único meio de se
que nUIJCIl, pidece e marre de fOUle e dH miseri8. pesaoas que estiver,ln1 presen-

dar solução ao problema é Jibuar as horas de �erviço, Deve-se A missão do jornalista. C}ongcio de seu dever 8ocbl, tes á cerimonia, visto que,
tomar as atuais

-

oito horas de trabalho como base de salario, IlI) momento, deve ser, portant.o, li de orientar Cl!lSSeil

\CUffiO
é natural, o lutuoso

permitindo, entretanto, ao opEraria trabalhar as horas mais que operarias
..

sôhre os p,erigos do comunismo, desveadan 10- acor�tecimeoto p�ovocou vi�'ose fizerem necessarias Adotando-se este si�tema, a situaçào, gra- lht::8 li rea!ldMie daqullo {Jue Ih8S é�ct!utdosame[Jte OCUlto, sentimento na VíSluha popuiaç_ao
datívê'rnente, voltará á sua normalidade, Mostrem-lhes, por ex�wplo. ti teoria e a PriHÍC1l bo} 'ltajaiense,Por outro lado, se a atual situação· perdurar, a crise em che.vista concernente àqJllo que coustitui a essGDcía ,:ln ��_� ���=_'-':breve assumirá proporções catastróficas». nOSB!t nacitH1uHdatie e resumem 06 mais íntimos e purml

. � com estas palavr.'ls o sr: Fritz Lorenz deu por fi!:?a. a antJlo6 do nossa afetividude: o casamento e o direif') dos
e�trevlata, Agr�d,e�emos-Ihe a opinião manifestada ,que, adas, es- pais sobre os filhos'
ra dentr� do cnteno que "do�amos e �elo qual, vI,mos nos �a Citem-lhes a leI sovieti';fl e revelem lhes a pra{icll!teado, 50 trabalhan,do como e n�r:essaTl') o braSIleIro voltara ai comunista aote a quel os institutus DomelldoJS nã·} pussam 1desfrut'it' de comoéltdade e fa.tur". Ide preconceitos burgueses: mostrem-lhes �OJ1!) no

comU!1iS'1___-__.-----.,. mo o caaamento desaparece cedeodo lugar à ligação pre
euht. iuc-entivada pelos instintos; fi patrio puder não exis-

CRUZE IRO Prefiram a farinba t"!: o líJbo é propdedllde do Eehoo. , , reveiem-Ihes; !:'SSiiS
e outras Bele8as sovieucas e terão ptelõtucto serviço á fami ---,-�--

fabric'lGa pelo lia e á civillzaçãc,, (1
Quando o bem da patrta e da fam!Ji" ('i;:4n em j!;go, Fiiça seu alluncio

MOI N Ú O 10 I N V I L L E ti nínguem é permitido ficar inativo, níjste .Jornal

A virtude 8 li iêalda·
de

.
S8 retiram IiUan�fJ

!l ,�rlms 8 a traição
�lill prsmiadult

ilHifillB tr.. l
G�e tio ou

Or$ 85:0')
Gr' VAnDE LU�

mario
anual

avutso

Ladrilhos Desastre
Itajaí-

de em
Wer /ter G3� ni

aviacão
,

Entrando em "parafus31" 1B!11 avião
de treinamentlli c�vil chocoü-se

contra e solo, mata�do seus !Iois tripulantes

e MuteriBi.i! de CeH'l.�'ruçã I

;

Herl€ie todO! 'JS [iU'I1cm d·

R:t�di"tI rece!Jtore�

�l'lr"lcns RaJlldllS s Barlltnrlllo�
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n�at��;g �m F!l�ll'&��êpom��) 1111� -

-.

Titules Declarator los - Naturatlzações mi
Euca1TPg3�"e de quaisquer 88Sunl,(I!< :ínD�o às :'epar-

I'i'!llll tições públicas de Blunwnau, Fk,nanopolls, RIo de

�11r Ju:!eiro, Sito Paulo e Porto Alegre.
Assiatrmcia técnica de conhecidos "dvogados - Ahso-

Iluta ·segurança e rapidez, asseguradas por tres à'rlV9 ,!I
de Iuucionameutc.

IIlI
Pre çr s n-!ódlcos- COIlsulUw sem com�r('mlSBO.

-r;:scritórío para o VALE DO ITAJAl':
,

L Rua 1[; de Novembro U' 415 - 2v andar sala. 1

lill
tini

(ªniíS cril c�nprml) - BhHiH3118U
Endereço te}egI'zfico - INTER

�

���iJ ..�
� $,�'J II;� tIl��tíI �� �� i'::i. � �w,r�.

l{;!J�un� Bf,f:U�C3 ma mais ana p[Hr!ura
Ovos prjra Iucubaçãn

Frsngos 613 I ii 4 mêses
R;:>produto!'üs de ti) mêses

Gferf{Wm a8 @fil'ulntes gaUH1tf�s e vFJntógerls:
Who� de glllos !mpm�!Hdos do Americano "Hauson",
pedigré paterno de me ls de 300 ovos

Prr1prieHido do avlar!o.
Oecar Pah! Rua Amazonas d-eÍl'ünfe ao 3� B,e,

Elume.!1f111-Ssn!il O,tarinll.
'

!!E,.mé':,c'·"l:..":='Z.s"�il'"'·.�···�'-",,�,,·<;·_�. x�:_-�--�"""4-é-'''�--�-_.�'·-.--.
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I

I
Sflfl I
com,

P)l L
OE na CÔ�lCft'lO

Ous cllfere/lça entre aqu;z.
les "sub.m�fg:rvejsU e os

submcrines de hoje... e

Gnrre ClS taminCls comuns

e a moder:w PAL de fiQ
côncii��O-. O fio' cêncavo II(!�
xivel do lamina PAL, em.
boru ma:is fino, li mais

durovd, pórCíuo segue os

contorno:; da face com a

SUAViDADE DE UMA
PLUMA, néio irritando a

mais ser;sh:al cufis, Por
is+o as Imninas PAL du.
rc!m mcsís. E::perimenfe-os
hojé mesmo.

O:SFiWlécORES, .

f>":',.Y;:.;;m;·!lQ Hemmer � 'nd, e Comérdo
f."l·�l S Pcelc, 225
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ARTIS

Ilcrtoldo Wollinger
Grande Sortimento em:

rmarinhos, Brinquedos,
Roupas feitas, Camisas,
Gravatas, Artefatos de

Couro, Louças, Vidros, ARTIGOS

Artigos para Sapateiros
Sociedade Comercial Cdarinense lida.,

Tem o prazer de avisar a distinta classe a instalação de sua

loja especializa da em artigos do ramo, a rua

15 de Noy,. 1043
(em frente ao Hotel São Iosé)

Telejone 1460

v-« e ..s
lO (dez) lotes de terreno com ótima situação, no lugar

VEU·IA. Preços de Ocasião.
Tratar com o ptQprietftrio na Tipr'graÍitl. H. Buumgs rton,

em Ituupave-Sece. 3V2
.-+-."-9--.--41--._"'-+--.4 o ;1\-'.... - �""".-.-<l ...... ;f,I-- ..*- ... --:-'"
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Anunciem neste Diário
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